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 هشناسان بیو آس یحقوق کردیبر تسلط رو یدرآمدبا  رانیدر ا یمطالعات کودک تیوضع

 1دکتر مریم شعبان

 24/07/1400/ تاریخ پذیرش  15/05/1400* تاریخ دریافت  

 دهیچک

مطالعهات   خچهه یتار ایو  رانیدر ا یمطالعات کودک و کودک تیوضع لیپژوهش حاضر به دنبال تحل

 یمطالعات مربوط به کودک و کودک نیاول ییشناسا یراستا تالش برا نیااست. در  رانیدر ا یکودک

کهنش   کیه  یاقهاام  نیاسهت. ننه   ریناپهذ  زیگر یخیتار کردیرو نشیمورد توجه و به دنبال آن، گز

در جهان اسهت و   یمطالعات کودک تیوضع رامونیمسلط، پ کیهژمون های اگاهیدر برابر د یمقاومت

 ییگهو  ا؛یه و به مخاطبان ارائه نما ییرا شناسا رانیدر ا یات کودکمطالع تیو ماه تیهو خواها یم

آنهها را   یبکشانا و صاا یشاه را به متن مطالعات کودک راناه هیجوامع مطرود و به حاش خواها یم

 کنها؛  یدفاع مه  زین یکودکان جوامع شرقحقوق از  میمستق ریموضوع، به صورت غ نیکنا. ا تررسا

 یو اصالت اجتمها   یکه از فرهنگ بوم ردگی یدر نظر م یان جوامع شرقکودک یرا برا حق نیا رایز

 نیشه یدر مورد آنها و کودکان پ یو مطالعات یپژوهش اتیدارنا ادب که حق یبرخوردار باشنا. کودکان

 زیه ن قیو روش تحق یزمان در -یفیپژوهش حاضر، ک کردیرو اصالت و ا تبار باشا. یآنها دارا هجامع

در طول  یکل یبه معنا یوجود مطالعات کودک انگریحاصل از پژوهش، ب جینتا است. یاسناد لیتحل

ی مه  بهر  ریه دههه اخ  کیبه  رانیدر ا کودکی و کودک شناسانه است. اما مطالعات جامعه رانیا خیتار

و  یداخل ی ام توجه پژوهشگران به بسترها لین حوزه، به دلیگردنا و معموالً مطالعات موجود در ا

توجه و تمرکز پژوهشگران بر آثهار ترجمهه شهاه از جوامهع      نیو همچن رانیجامعه ا یخیتار حافظه

( است ییکایو آمر یسیآثار انگل تی)با محور یبوم ریغ یها کردیآثار و رو ریبه شات تحت تأث گر،ید

 ران،یه در ا یکهودک و کهودک   شناسهی  جامعهلذا هستنا.  یحقوق تاًینهاو  شناسانه بیکه معموالً آس

 .است و نیز رویکرد حقوقی یداخل یخیتار و حافظه ها نهیبر اساس زم شتریوجه بت ازمناین

 .کودکان، حقوق کودک های بیآس ،یکودک شناسی جامعه ،یمطالعات کودک :واژگان کلیدی

                                                           
1
 مسئول( سناهی. )نودانشگاه تهران  لوم اجتما ی،دانشکاه  دکتری تخصصی جامعه شناسی مسائل اجتما ی، 

M.shaban@ut.ac.ir 

: ظههور و  رانیه در ا یکهودک  شناسهی  جامعهه »نگارنهاه بها  نهوان     یرساله دکتر های افتهیو  جیاساس نتاشاه بر  نیتاو

 قرار گرفت. لیمورد تجل یبه  نوان رساله برتر در سطح کشور 1399که در سال  «یسیدگرد
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 مقدمه

 ،1399 شعبان،) .است شناسانه جامعه یاست و مطالعه آنها امر یاجتما  یمفهوم یکودک و کودک

 و هها  کهاام کتها    ،یمطالعهات کهودک   در  رصهه  : »کنا یمطرح م الیما ریب که طور همان (205

 ،«کننها  یکهه آنهها اسهتفاده مه     یاسهت مربهوط بهه زبهان     ای مسهأله  انا، بوده رگذاریتأث سناگاننوی

از آنها نقهل   ایوجود دارنا که به طور منظم به آنها ارجاع داده شاه  یخاص های و کتا  سناگانینو

 در و همکههاران 2کههورترو  نسیهه راسههتهی، و1یر شههامل مسههائل کههودکآثهها نیههقههول شههاه اسههت؛ ا

، و کتها  مههم سهاخت و    مهیالدی  1994 و 1988در  3آالنهن  نای، مقاالت متعاد از لیالدیم1994

آغهازگر و  کهه  تنا؛ ، هسمیالدی 1997 در  6و آلن پروت 5مزیج سونیآل راستهیو 4یبازساخت کودک

 یسه یبهه زبهان انگل   گهذار  ریتهأث  های کتا  تمام. انا بوده یبر مطالعات کودک ی لم یریتأث سازناه

بلکهه   یجهان یریموضوع نه تنها تأث نای. انا شاه ترجمه ها زبان گریاز آنها به د ینوشته شاه و برخ

 نیه . ادها یپژوهش در مورد کودکان را در سراسر جهان شکل م کهدارد  یاز نوع آن جهان یاجبار

و  جیه را ای کشورها ماننا پنااشته نیدر هم یکودک یمحل های هینظر رایز ستین خطر یموضوع، ب

 (83-90 ،2013 ال،یه )ما .شونا یمطرح م یسطح جهان یمرتبط با کودکان برا یهنجار یها اییتأ

 معمهوالً  انها  اقه قرار دادهمورد ما یمطالعات کودک ینگونگ ظرکه جوامع مختلف را از من یدر آثار

 متحاه االتیانگلستان و ا ،یآلمان، هلنا، رومان ا،یتالیفنالنا، فرانسه، ا ل،یبرز ا،ینون استرال جوامعی

امها   شهود،  یننا جامعه نمه  نیمحاود به ا ،یمطالعات کودک یهر ننا که فضا شونا؛ یمشاهاه م

 از انها  در جوامع مختلهف پرداختهه   یمطالعات کودک تیوضع یکه به بررس یشمناانیاز انا یاریبس

 در الیه ما ی، و  بهر مهیالدی  2010 در اربرگریرنبو سدوری ،میالدی 2008  در تورمل آناره جمله،

 رصهه مطالعهات    شهگامان یآنهها بهه  نهوان پ    ی لم ااتیجوامع را بر اساس تول نی، امیالدی 2013

 ،1998و همکهاران،   سهون یآل، 1988آالنهن،  ، 1992 آالنهن، ) .انها  کهرده  یدر جهان معرفه  یکودک

پهروت،  ، 2004سهون و مهارو،   رآلا، 1995آلارسهون،  ، 2002 ال،یه ما، 1997و آلن پهروت،   سونیآل

  (2013 ال،یما، 2002

                                                           
1
 Childhood Matters.  

2
 Jens Qvortrup.  

3
 Leena Alanen.  

4
 Constructing and Reconstructing Childhood. 

5
 Allison James. 

6
 Alan Prout. 
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 ،یمربهوط بهه کهودک و کهودک     ههای  پژوهش یتااوم نسب اریاست که با توجه به مع زیانگ بر تأسف

و  ییقها یجوامهع آفر  کهه مطالعهه   یجوامع، آشکار اسهت. در حهال   نشیدر گز یغرب یکشورها یبرتر

 کیه هژمون های اگاهیدر رابطه با تحوالت د یارزشمنا های نشبی و ها نشممکن است دا ،ییایآس

-384، 2010 اربرگر،یه ن رل)بهو  .به پژوهشگران ارائهه کنها   ،یدر سطح محل یرامون کودکیپ یجهان

کشهورها در مهورد    یبرخه  ههای  اگاهیه خهود را محهاود بهه د    اینبا یپژوهشگر چیه ن،یبنابرا( 369

 در جامعهه  یمطالعات کودک تیوضع یبه بررس انهگرای یبوم یکردیوبا اتخاذ ربایا کنا بلکه  یکودک

 رانیه در ا یمطالعهات کهودک   یو نگونگ یستین ییدر پژوهش حاضر، به شناسا زینخود بپردازد؛ ما 

تها بهه    یاقهاام  نیکه نن دها ینشان م یو خارج یداخل یجستجو جیکه نتا ی. پژوهشمپردازی یم

در  یشمسه  90است که دههه  لیدل نیبه ا یادیز زانیبه م زیآن ن لیحال، صورت نگرفته است و دل

همهراه بها    شناسهی  جامعهه  تیه با محور رانیا اجتما ی  لوم یو توجه فضا تاس یکودک دهه رانیا

، 1399)شعبان،  .است ریدهه اخ کیو مربوط به کمتر از  ایجا اریبس ،یبه کودکرویکردی حقوقی، 

204) 

 اگاهیه در برابر د یکنش مقاومت کی توانا یم ران،یدر ا یدککومطالعات  تیوضع لیتحل یبرا تالش

و  تیه هو خواهها،  یدر جههان باشها و مه    یمطالعات کودک تیوضع رامونیمسلط، پ کیهژمون های

جوامهع   خواهها  یمه  ییگهو  ا؛یو به مخاطبان ارائه نما ییرا شناسا رانیدر ا یمطالعات کودک تیماه

 نیه آنها را رسهاتر کنها. ا   یبکشانا و صاا یطالعات کودکشاه را به متن م راناه هیمطرود و به حاش

را  حهق  نیه ا رایه ز کنا؛ یدفاع م زین یکودکان جوامع شرقحقوق از  میمستق ریموضوع، به صورت غ

برخوردار باشنا.  یو اصالت اجتما  یکه از فرهنگ بوم ردگی یدر نظر م یکودکان جوامع شرق یبرا

 یجامعه آنها دارا نیشیدر مورد آنها و کودکان پ یمطالعات و یپژوهش اتیدارنا ادب که حق یکودکان

مربهوط بهه    یو پژوهش یاست که اقاامات مطالعات نیپرسش پژوهش ا نیاصالت و ا تبار باشا. بنابرا

 انا؟ کرده یرا ط یکاامنا؟ و نه تحوالت رانیدر ا ی رصه مطالعات کودک

انجهام   یبهرا  یامع مختلف در سطح جههان در جو یمطالعات کودک تیوضع موجود در رابطه با منابع

مههم،   اتینشر ،ی لم های انجمن ییجامعه، اقاام به شناسا کیخود، معموالً بعا از انتخا   مطالعه

بهار،   نیاوله  یا... کهه بهر   و یمطالعهات  های و برنامه یآموزش های دوره مجالت، و ها کتا  مجمو ه

از رونا  یداستان ارائه به شروع سپس، و کرده ،انا در آن جامعه انجام شاه یکودک و کودک رامونیپ

 روش کهرد یپهژوهش حاضهر، رو   در. کننها  یدر آن جامعهه مه   یمطالعات کهودک  یسیتحول و دگرد

 ی، بهرا نگارناهاست؛  یاسناد لیتحل زیپژوهش ن کیو تکن قیو روش تحق یزمان در -یفیک شناختی

 شناسهایی  و اکتشها   بهه  اقهاام  ا،منه  زمهان  یپژوهش، با نگهاه  های به مسأله و پرسش ییپاسخگو
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 . جامعهه انها  ختهه منابع اکتشا  شاه پردا لیمرتبط کرده و سپس، به تحل های مطالعات و پژوهش

 رانیدر ا یکودک و کودک های اسناد و اطال ات مربوط به مطالعات و پژوهش هیکل زیمورد مطالعه ن

 تیوضهع  یابتاا به بررسه  ران،یدر ا یمطالعات کودک تیجامع از وضع یشناخت ارائه یبرا. باشنا یم

 تیاز وضهع  یریتصهو  . بعا از ارائهه مپردازی یم یکودک و کودک رامونیمطالعات انجام شاه پ یآمار

از  یینهها  یریمطالعات پرداخته و تفس نیمسلط بر ا ییمعنا یفضا لیبه تحل ،یمطالعات کودک یکمّ

و تحول مطالعات مربوط به  یآمار تیوضع ارائه ی. انتخا  دو گام مجزامیینما یآن ارائه م ینگونگ

 رانیه در ا یکودکمطالعات  توضعی از تر جانبه همه یشناخت یدر راستا ران،یدر ا یکودک و کودک

 .  کننا یمخاطبان، مشخص م یآن را برا یفیو ک یکمّ تیکه وضع یاست، به شکل

 رانیدر ا یمطالعات کودک یکم تیوضع -1

 ههای  مطالعات و پهژوهش  ییگام، شناسا نیمهمتر ،یبوط به کودکمطالعات مر تیوضع مطالعه یبرا

 یمطالعهات  لمه   یجااسهاز  ت،یه حهائز اهم  منهابع، نکتهه   ییحهوزه اسهت. در شناسها    نیمرتبط با ا

 یمههم و راهنمها   ی نصهر  «ی لمه دقهت   »اسهت.   یتخصصه  ریو غ ی لم ریاز مطالب غ یدانشگاه

موجهود   های منظور، در گام اول، گونه نیا یمنابع مورد نظر است. برا ییناساپژوهشگر در جهت ش

 ریه که شهامل مهوارد ز   مینمود میتقس یاصل را به پنج گونه یتخصص ی لم های مطالعات و پژوهش

و  هها  شهمهای -5 هها  مقالهه -4 هها  نامهه  انیه پا-3 یپژوهشه  ههای  طرح -2 ها کتا  -1 باشنا؛ یم

 .ها کنفرانس

 شناسهی  جامعه» ،«یمطالعات کودک» ،«یکودک» ،«کودک» های واژه ایکل تیگام دوم، با محور در

. در گهام  میمنابع، آمهاده شها   یجستجو یبرا« حقوق کودک»و « کودک شناسی جامعه» ،«یکودک

. مینمود نییجستجو، تع یبرا یزمان ، را به  نوان بازه1399تا شش ماه اول سال  1398ل سوم، سا

را  گهاه یاز ده مهورد پا  شیکه به  میال ات پرداختانتشار منابع و اط های گاهیدر گام نهارم، به مرور پا

 یبهرا . میآنهها از نظهر جهامع بهودن پهرداخت      سهه یو مقا یاجمهال  ی. سپس به بررسمینمود ییشناسا

شها؛   ییشناسها  گهاه یپا نیبهتر «یمل خانهکتاب »موضوع مورد مطالعه،  رامونیپ های کتا  ییشناسا

آن  به مرحله نا  و نشر برسا، شناسه رانیدر ا و نه ترجمه که فینه به صورت تأل یهر کتاب رایز

 یمرجهع بهرا   نتهری  امعدر حال حاضر، جه  یملبخانه کتا تیلذا سا گردد؛ یثبت م یلبخانه مدر کتا

مهورد   ،ملهی  خانهه کتاب تیمهورد نظهر را در سها    ههای  واژه ایکل ن،یهم یکتا  است؛ برا یجستجو

 واژه ایه کهه در  نهوان خهود، کل    1کتا  13.163جستجو نشان دادنا که،  جی. نتامیجستجو قرار داد

                                                           
1
 کتا  ثبت شاه است. مورد 3.588547 ،یکتابخانه مل در سامانه 
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 «کحقهوق کهود  »و « کودک شناسی جامعه» ،«یکودک یشناس جامعه» ،«یکودک»، «کودک» های

همچهون   یمختلفه  ههای  مربوط به حوزه ،هیاول یها بررسی در ها، کتا  نای انا؛ داشتنا، ثبت شاه

 شناسهی  بیو آسه  یمهادکار  ،یازحقوق، شهرسه  ت،تربی و میتعل ،یروانشناس ات،یادب خ،یفلسفه، تار

 درصا کتا  5که کمتر از  هناه این بودنانشان د ها یبررس جیبودنا؛ نتا شناسی و جامعه یاجتما 

 مربوط به  رصهه  های کتا  گریارتباط داشتنا و د شناسی با جامعه مینظر به طور مستق ردمو های

 حقوق بودنا. لم و  شناسی بیآس ،اجتما ی یمادکار ،یمربوط به روانشناس زین انسانی  لوم

به  نهوان منبهع ثبهت     یمختلف های تیسا زیمرتبط با موضوع ن یپژوهش های طرح ییشناسا یبرا 

و خها    یجزئه  یتمهاهی  هها،  سامانه نیشانا؛ اما ا ییشناسا رانیدر ا یپژوهش های اطال ات طرح

 یسهازمان مه   ایه تخانهه  وزار کیه  یپژوهش های معنا که محاود به ثبت اطال ات طرح نیدارنا؛ به ا

مشهخص و   یثبهت اطال هات   گهاه یپا ،پژوهشهگاهی  و دانشگاه سازمان، خانه،که هر وزارت ییوگ شونا؛

ثبهت   گهاه یپا نتهری  خود دارد. لذا، جهامع  یپژوهش یها ثبت اطال ات مربوط به طرح یبرا ییمجزا

مرکهز   گهاه یپا» دارد، یدر سهطح مله   ای کهه دامنهه   رانیدر ا یپژوهش های اطال ات مربوط به طرح

مرتبط بها موضهوع مهورد     یپژوهش های طرح یاست. لذا، جستجو «یجهاد دانشگاه یاطال ات  لم

 ،یجههاد دانشهگاه   یمرکز اطال ات  لمه  گاهیمطرح شاه، در پا های واژه ایکل تیمطالعه را با محور

 .میانجام داد

مذکور، ثبت  های واژه ایکل رامونیپ یطرح پژوهش 32، 1398، تا شش ماه اول سال 1370سال  از

و  میو تعله  یروانشناسه  مورد در حوزه 9بهااشت و سالمت؛  ،یپزشک حوزه در مورد 16 که، انا شاه

کهه از   ورطه  همان. انا انجام شاه ،یفرهنگ یمورد در حوزه اجتما  6 و یمورد شهرساز کی ت،یترب

 یپژوهشه  ههای  طهرح  مهه به آمهار و اطال هات ه   یمذکور، قابل مشاهاه است؛ دسترس های یفراوان

 یبهرا  یجهامع  گهاه ی هام وجهود پا   لیامر در درجه اول به دل نیممکن نبود؛ ا ها واژه ایمرتبط با کل

از  یاری هام ثبهت و گهزارش بسه     لیه است؛ و دوم، به دل رانیدر ا یپژوهش های ثبت اطال ات طرح

بهه آمهار و    یدسترسه باشها.   یمه  انیه مجر یحت ایکارفرما  های توسط سازمان ،یپژوهش های طرح

پژوهشهگران،   یمورد نظر، بهرا  های واژه ایمرتبط با کل یپژوهش های طرح اطال ات مربوط به همه

 ازمنها یکشهور اسهت کهه ن    یمطالعهات  یمسأله مهم در نظهام  لمه   کیع وموض نیاست؛ ا ممکن ریغ

ابههام   الوه بهر   ،یو پژوهش یمطالعات های جامع در  رصه ینقص اطال ات آمار رایاست. ز یاگیرس

گام مهم در  کی رایاست. ز تیو بهبود وضع رییتغ یبرا یموضوع خا ، مانع کی ینگونگ نهیدر زم

 و رییه راهکار در جهت تغ مطالعه و ارائه انیگام در جر نیمسأله به  نوان اول کی فیو تعر صیتشخ
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 تیه واقع کیه  یزمهان  در رونها تحهوالت در   یخینقاط  طف تار ییجامعه، شناسا کی تیبهبود وضع

 است. یاجتما 

 

 حساس پژوهش میمرتبط با مفاه یپژوهش ی(: درصا طرح ها1نمودار )

حساس مورد  میمرتبط با مفاه یپژوهش های درصا از طرح 50طور که در نمودار مطرح شا،  همان

درصها در   19 ،یته یو  لهوم ترب  یروانشناسه  درصا در  رصهه  28و سالمت،  ینظر، در  رصه پزشک

 .انا انجام شاه ،یو مطالعات شهر یدر حوزه شهرساز زیدرصا ن 3و  یرهنگو ف یاجتما   رصه

مرتبط هسهتنا، نشهان    یو فرهنگ یاجتما  ثبت شاه که به حوزه یطرح پژوهش 6 تر قیدق مطالعه

 تیو وضهع  ،یرانه یحوزه، نسبت به کودکهان ا  نیانجام شاه در ا های پژوهش نیکه مهمتر دها یم

 نهه یننها کهه زم   هر ینگاه نیدارنا؛ نن شناسانه بیآس یآنها، نگاه یو فرهنگ یاجتما  ،یاقتصاد

 اهدیه  بیبه کودکان آس یاگیکودکان و رس تیوضع ریو تفس نییتب ف،یتوص یمحققان را برا شتال

 از جنبهه  یو پژوهشه  یمطالعهات  یاما منجر به غافل مانهان فضها   کنا یفراهم م بیدر معرض آس ای

 نیننه  شهود؛  یمه  یو فرهنگ یاجتما  ،یاسیس ،یاقتصاد ایه کودکان در  رصه یزناگ گرید های

 یاگیرس ازمنایاست که ن بیآس کی ،یو پژوهش یدر نظام مطالعات خود ،کوری نقاط و مانان غافل

 رامهون یپ ،یتخصصه  یمربوط به مطالعات  لم های گونه نیتر از مهم گرید یکی.  باشا یو تحول م

در  رانیه ا یدانشگاه یدر فضا ها نامه انیهستنا. پا ها مهنا انیپا ران،یدر ا یموضوع کودک و کودک

بع ابه شکل مجزا از منه  یهر دانشگاه ن،یبنابرا شونا؛ یانجام م یو دکتر ارشا یدو مقطع کارشناس

 ههای  در دانشگاه ها نامه انیاز پا یبرخوردار است. حجم بزرگ ها نامه انیاز پا ای دهگستر یاطال ات

اطال هات   عیکه به تجم یمشخص یاطال ات گاهیوجود دارد اما پا رانیاسر ادر سر یدولت ریو غ یدولت

 یراب گاهیپا نتری در سراسر کشور بپردازد، وجود ناارد. در حال حاضر، جامع ها نامه انیمربوط به پا
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پژوهشهگاه   ران،یه ا یاطال هات  لمه   گهاه یپا»در سراسر کشور،  ها نامه انیثبت اطال ات مربوط به پا

، شکل گرفتهه و شهروع بهه    1370 دهه لی، است که از اوا(«رانااکی)ا رانیاطال ات ا یور لوم و فنا

 یگهاه یپا ودننا که  ام وجه  سراسر کشور نموده است. هر های نامه انیثبت اطال ات مربوط به پا

کشهور اسهت و منجهر     یو مطالعات یدر نظام  لم یکاست کی ها نامه انیثبت اطال ات پا یجامع برا

موجهود، اطال هات    گهاه یپا نریل ته کامه  نشیبا گز نگارناهاما  شود یم زین یاریبس های یبه آشفتگ

مختلهف در کشهور را اسهتخرا  و بهه شهکل       یتخصص های در حوزه ها نامه انیپا یمربوط به فراوان

 ارائه نموده است. ریجاول ز

 مرتبط با کودک و کودکی یهاامهن ن(: فراوانی پایا1جدول )

 فراوانی یحوزه تخصص ردیف

 46 حقوق 1

 14 ای میان رشته 2

 11 معار  اسالمیو الهیات  3

 6  لوم تربیتی 4

 4 زبان و ادبیات فارسی 5

 6 معماری و شهرسازی 6

 5  لوم اجتما ی  7

 3 روانشناسی 8

 2  لوم سیاسی 9

 1 بهااشت و سالمت 10

 1 تاریخ و فلسفه 11
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مطالعهات  » ،«یکهودک »، «کهودک » ههای  واژه ایه مهرتبط بها کل   ههای  نامهه  انیه پا یفراوان نیشتریب

 ، مربوط بهه رشهته  «حقوق کودک»و « کودک شناسی جامعه» ،«یکودک یشناس-جامعه» ،«یکودک

که ایهن امهر از حیهم آمهاری بیهانگر تسهلط رویکهرد        است.  ای رشتهطالعات میان حقوق و سپس م

ثبت شاه است که در  نامه انیپا 5تنها  ،زین اجتما ی  لومحقوقی نسبت به موضوع است. در حوزه 

موجهود در   های نامه انیبودنا. هر ننا که پا اجتما ی شناسی بیو آس اجتما ی یرابطه با مادکار

مهوارد   هیه بهه بق  یاما امکهان دسترسه   م،دهی ینم لیشاه تقل افتیرا به تعااد  ی لوم اجتما   رصه

 زیه شهاه و ن  افهت یدر رابطهه بها مهوارد    گارناه ن، مطالعات لکناست.  ممکن ریغ ل،یتحل یممکن برا

 بیهانگر  انها،  روزمره کسب شاه یو حت یتخصص ریغ های که در گزارش ها نامه انیاو از پا اطال ات

 11ثبت شاه در  های نامه انیاست. پا اجتما ی شناسی بیو آس اجتما ی یمادکار کردیتسلط رو

 مقطهع  در درصها  96 کهه،  انها  نجهام شهاه  ا یارشها و دکتهر   یمورد نظر، در مقطع کارشناس حوزه

 .انا انجام شاه یدرصا در مقطع دکتر 4ارشا و  کارشناسی

 

 یلیحساس به نسبت مقاطع تحص میمربوط به مفاه های نامه انی(: شمار پا2نمودار )

 ههایی  به انتخها  موضهوع   یدانشگاه یسطح  لم نیقابل توجه است که توجه متخصصان در باالتر

 ،«یکهودک  شناسهی  جامعهه » ،«یمطالعهات کهودک  » ،«یکهودک »، «کودک» های اژهو ایکل رامونیپ

موضهوع   نیکاهش داشته است. ا یقابل توجه زانیبه م« حقوق کودک»و « کودک شناسی جامعه»

 یمقطهع کارشناسه   انینسهبت بهه دانشهجو    یدکتردانشجویان آمار کمتر  لیدل هدر نگاه اول ب ایشا

 شهاه  آوری جمع 1395 -1396 های آمار موجود که در سال نیگردد؛ اما بر اساس آخر انیب ارشا

ارشها در کهل    یکارشناس یمورد دانشجو 732.536در برابر  یدکتر دانشجوی مورد 145.348 انا،

آمهار موجهود از    نبهی  تفهاوت  کهه  ننا هر 1.انا شاه ییشناسا 1موجود در سراسر کشور انیدانشگاه

                                                           
1
 اسالمی. و آزاد یرانتفا یغ ،ای و حرفه یفن ،یکاربرد ی لم نور، امیوابسته به وزارت  لوم، پ های شامل دانشگاه 
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 2/0ارشها   یبه کارشناس یدکتر انینسبت دانشجو زین دو مقطع، قابل توجه است و نیا انیدانشجو

 میمفهاه  رامهون یارشها کهه پ   یکارشناسه  های نامه انیبه پا یدکتر های نامه انیاست. اما نسبت پا

 شیکهه  القهه و گهرا    دهها  یموضهوع نشهان مه    نیه ا. است 02/0 انا، حساس مورد نظر انجام شاه

مذکور بهه نسهبت    هایه واژ ایکل رامونیت پبه پژوهش و مطالعا ران،یا یدانشگاه یمتخصصان  لم

 دارد.   ینزول یآنها، رونا یارتقاء سطح تخصص

حساس مورد نظهر، نشهان دادنها کهه      میمفاه رامونیپ ها نامه انیپا تیمربوط به وضع یها جستجو

 ،«یمطالعهات کهودک  » ،«یکودک»، «کودک» های واژه ایکل رامونپی شاه انجام یها نامه انیرشا پا

 یمعنه  نیه است؛ به ا یمقطع« حقوق کودک»و « کودک شناسی جامعه» ،«یکودک شناسی جامعه»

 واژه ایه مهرتبط بها کل   یهها  نامه انپای رشا رونا ها، سال گرینسبت به د 97و  93 های که در سال

 داشته است. شیمورد نظر، افزا های

 

 سال کیبه تفک یمرتبط با کودک و کودک های نامه انی(: شمار پا3نمودار )

حسهاس مهورد نظهر،     میهستنا که در رابطه با مفاه یگرید یاطال ات  لمی منابع جمله از ها مقاله

در  تهوان  مهی  را انها  شهاه  منتشر ،که به صورت مقاله هایی پژوهش که نای وجود با. انا انجام شاه

مربهوط بهه موضهوع مهورد      یمنهابع  لمه   یجستجو ینمود؛ اما برا بنای میتقس یمختلف های گونه

 ههای  مقالهه  ییشناسها  یمورد نظر پژوهشگر هسهتنا. لهذا، بهرا    یجیترو و یپژوهشمقاالت  لعه،امط

 گهاه یپا جسهتجوی  به انا؛ نا  شاه یرانیمعتبر ا اتیدر نشر یکه به زبان فارس یجیتروو  یپژوهش

ثبهت مقالهه در    ی هات اطال گاهیپا نی. الزم به ذکر است که ننامیپرداخت رانیثبت مقاالت در ا های

مرکهز   گهاه یپا»، «مگهز  نهور  »شامل  تیآنها باون در نظر گرفتن اولو نیوجود دارنا که مهمتر رانیا

کشهور   اتیبانهک اطال هات نشهر   » ،«یپرتال جامع  لهوم انسهان  » ،«یجهاد دانشگاه یاطال ات  لم

 لیه تحل لیهدر جههت تسه   یمهمه  ههای  هستنا. اما با توجه بهه شاخصهه   «کایلیویس»و (« رانی)مگ

                                                                                                                                              
1
 .1397 ،یو فناور قاتیوزارت  لوم، تحق یآموزش  ال یزیگزارش مؤسسه پژوهش و برنامه ر 
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 تیه اطال هات ثبهت شهاه، قابل    تیه جامع شتر،یب یخیر پژوهش حاضر از جمله، سابقه تاراطال ات د

گانهه بهه شهکل همزمهان،      ننا های واژه ایکل یو جستجو یتخصص های حوزه کیجستجو به تفک

  ران،یه در ا یمنتشهر شهاه بهه زبهان فارسه      یجیترو یو  لم یپژوهش یمقاالت  لم یجستجو یبرا

، به بعها اسهت،   1384از  یرانیا های جامع از مجله یبانک یکه دارا« گزم نور »اطال ات  تثب گاهیپا

. بهر اسهاس   میه مورد نظر را در آن، مورد جستجو قرار داد های واژه ایو سپس کل میرا انتخا  نمود

 ههای  واژه ایه کل رامهون یمهورد مقالهه، پ   35.646به بعا، حاود  1384به دست آماه، از سال  جینتا

و « کهودک  شناسهی  جامعهه » ،«یکودک شناسی جامعه» ،«یالعات کودکمط» ،«یکودک» ،«ککود»

 مهورد  1.929و  یپژوهشه  مهورد  11.442 کهه  انها  مگز، ثبهت شهاه   نور در سامانه« حقوق کودک»

 هستنا. یجیترو

 مرتبط با کودک و کودکی یها(: فراوانی مقاله2جدول )

 فراوانی حوزه تخصصی ردیف

 10121 حقوق 1

 4551  لوم تربیتی 2

 2823  لوم اجتما ی 3

 2312 روانشناسی 4

 2287 اطالع رسانی و کتابااری 5

 2083  لوم سیاسی 6

 1826 ادبیات و زبانها 7

 1475 میان رشته ای 8

 1258 فلسفه و کالم 9

 

حساس مهورد   میشاه که مربوط به مفاه افتی های مقاله نیشتری، بمی شود مشاهاهطور که  همان

که ایهن نکتهه   . انا فلسفه و کالم انجام شاهحوزه آنها در  نیحقوق و کمتروزه  لم حنظر بودنا، در 

کهه در   ههایی  پهژوهش نیز بیانگر تسلط رویکرد حقوقی در انجام پژوهش ها در قالب مقاالت اسهت.  

 یاهه  درصا از کل پژوهش 8شانا؛ تنها  افتیمذکور  های واژه ایکل رامونیپ ،اجتما ی  لوم  رصه

گفهت کهه    ایه آنها با یتخصص موضوع و حوزه تر یجزئ یکه با بررس دهنا یم لیتشک شاه را افتی

 .انا انجام شاه یاجتما  شناسی بیو آس یاجتما -یمادکار در  رصه زیدرصا آنها ن 97حاود 
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 تخصصی حوزه نسبت به ها مقاله ی(: فراوان4نمودار )

 یمختلفه  یتخصص های همایی گرد ها، لهو مقا ها نامه انیپا ،یپژوهش های طرح ها،  الوه بر کتا 

 ههای  در  رصهه  گهر ید یاز جمله منابع اطال ات شونا، ی... برگزار م کنفرانس و ش،یکه در قالب هما

 لاز سها  ،«رانیه ا ههای  شیهمها  » رسانی و اطالع یآمار . بر اساس سامانهباشنا یم ،یمختلف  لم

برگزار شاه اسهت،   رانیو کنفرانس در ا شیهما ون،یلیم 47، حاود 1399اول  مهین انی، تا پا1385

 ،یو پزشهک  ستیو ز هی لوم پا ،انسانی  لوم رامونیپ یتخصص های از رشته ای گسترده فیکه در ط

 ایه خهود از کل  یمورد نظر، در  نوان اصل های و کنفرانس شهمای از مورد 46 حاود. انا انجام شاه

 شناسهی  جامعهه » ،«یکهودک  شناسهی  عهجام» ،«یمطالعات کودک» ،«یکودک»، «کودک» های واژه

 ، استفاده کرده بودنا.  «حقوق کودک»و « کودک

جهز  ه شاه، نشان دادنا که ب افتی های و کنفرانس ها شیهما یموضوع و محورها تر یجزئ یبررس

مورد توجهه قهرار    زیرا ن شناختی خود، مطالب جامعه یمورد، که در  نوان و محورها 46دو مورد از 

 یریشهگ یو پ یدرمان یها بر رونا ایبا تأک ،یو روان یسالمت جسمان رامونیموارد، پ یاقداده بودنا، ب

 انها؛  مطرح شاه یو فرهنگ یاجتما  ،یمناسب حقوق نا تیبهبود وضع یدر راستا ایو  ها یماریاز ب

خصهو   ه کودکهان، به   یبهرا  هها  یبه امکانات، ابزارها و فنهاور  یدسترس یدر راستا زین گرید برخی

 لمسهتق  گهروه  البتهه . انها  مطهرح شهاه   ،یمنابع نیبه نن ازمنایبهنجار و ن نا طیشرا یدارا کودکان

 اجتمها ی  ، در دانشکاه  لهوم 1390که در سال  «رانیو حقوق کودک در ا یکودک شناسی جامعه»

 در یتخصصه  ههایی  نشسهت  ی، اقاام به برگهزار 98سال  یدانشگاه تهران شکل گرفته است از ابتاا

 شپهوی  هها   بها  ها نشست نینموده است که همچنان ادامه دارنا. ا ،یکودک شناسی جامعه نهیزم

نسهبت بهه کهودک،     یو فرهنگه  یاجتما  کردیرو تیبه دنبال تقو ،یکودک شناسی جامعه یدانشگاه
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 کهرد ینسبت به تسهلط رو  آگاهی ها، نشست نیا بخش زیتما یژگیو .و حقوق کودک هستنا یکودک

 میته  اسهت؛ لهذا   رانیه در ا یکودک و کهودک  رامونیپ یمطالعات ی لم یبر فضا سانهشنا بیآس یها

شروع کهرد؛   ،یبوم یها کردیرو نشیو گز شناسی بیآس یها کردیآن، کار خود را با نقا رو ییاجرا

بهه   شهود،  یمطهرح مه   یرانیموضوع که به  نوان مسأله کودکان ا کیدر رابطه با  یکه حت یبه شکل

بها   یبهوم  ای بر مطالعهه  ایاست؛ لذا تأک یخیتار یبا نگاه یو فرهنگ یاجتما  یدنبال گسترش بحث

 آنها است. یها  اصل ران،یجامعه ا یخیه بر حافظه تاریتک

 رانیدر ا یکودک یمطالعات یمفهوم یفضا -2

 یو روانشناسه  یپزشهک  نهه یکهه در زم  دهنها  یپژوهش نشان مه  نهیشیپ یحاصل از جستجو جینتا

 یمهار بی به آنها توجه  موماً که انا انجام شاه رانیدر ا یاریآثار بس ،ینشناسخصو  رواه کودک، ب

کودکهان   یو اختالالت روانه  یریادگیرشا،  نایآکودکان بوده است و معموالً فر یو روان یجسم های

 انجهام شهاه   یو روانه  یجسم شناسی بآسی نگاه با ها . لذا  ماه پژوهشانا قرار داده توجهمورد  را

خهون   ک،یبر مسائل ژنت زین یپزشک های که  ماه پژوهش دهنا یبه دست آماه نشان م جینتا. انا

 و سرطان کودکان متمرکز هستنا.

 یاصهل  .رابطه با کودکان صورت گرفته است در یاقاامات و مطالعات مختلف زیحقوق ن  لم حوزه در

 ونیبه مجلس بهه کنوانسه  با مصو رانیبود که ا 1372در سال  رانیا یاسالم یاقاام در جمهور نتری

از دولهت، امهور    ینهاگ یخارجه بهه نما  وزارت امور 1388تا  1372حقوق کودک ملحق شا. از سال 

مهاه   ی. از دنمود یو ارسال م میرا تنظ یرا نظارت و گزارش ادوار ونیمفاد کنوانس یمربوط به اجرا

و  نیهی حقوق کهودک تع  ونیکنوانس یبه  نوان مرجع مل یبا مصوبه دولت، وزارت دادگستر، 1388

 یدولت یها متشکل از نهاد یهماهنگ یمرجع، شورا نامه نییآ بیاقاامات خود را آغاز نمود. با تصو

 یهها  نهاد ریمرجع هماننا سا نیشکل گرفت. ا یمرجع مل رخانهیو دب لیمرتبط، تشک یدولت ریو غ

 جیحقوق کودک و ترو یقاارت های برنامه و ها طرح نینون تاو یفیوظا ا،یحقوق کودک در دن یمل

 ههای  هو برنامه  هها  هیه مقهررات، رو  نهه یدر زم یارائه نظرات مشورت قیاز طر یو تیاحترام به شخص

اصهالح   شهنهاد یراه، پ نیه در ا گهری  لیو تسهه  بخشی نیب یهماهنگ جادیمرتبط با حقوق کودک، ا

و ارائه گهزارش بهه   حقوق کودک در جامعه  تیر ا تیوضع یابیو ارز شیو مقررات موجود، پا نیقوان

و  یبا مراکهز  لمه   یمقامات و مراجع مسئول، انجام مطالعات مربوط به حقوق کودک و تبادالت  لم

 (1-6، 1394)شعبان،  .را بر  هاه دارد یقاتیتحق
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 مطالعهه  نیتهر  و مههم  نیبه  نوان اول« 1404برنامه جامع حقوق کودک و نوجوان در افق  » نیتاو

، توسهط  1404تها   یعنه یساله،  10دوره  کی یبرا 1395سال  یاز ابتااآن  یبود که اجرا یپژوهش

( NBCRC) 1بانک اطال ات  جامع کودکان و نوجوانان یو اجرا یشا. طراح ینبی شیپ یمرجع مل

 سهمن  نیو همچن یو نظارت گذاریقانون ،یانتظام ،ییقضا ،یدولت یها و تعامل با دستگاه یو همکار

 یمرجهع مله   یهها   ملکهرد  گهر یحهوزه از د  نیه ن و فعهاالن ا فعال حهوزه کهودک و متخصصها    های

، 1404در افق  ران،ی)برنامه  مل جامع حقوق کودک و نوجوان در ا .حقوق کودک است ونیکنوانس

بهر   ،اجتمها ی  از متخصصان حقوق و  لهوم  یتخصص میبرنامه جامع حقوق کودک، توسط ت (1394

 کودکهان،  حهوزه  در فعهال  دسهتگاه  14 اقاامات و ها برنامه هیحقوق کودک، و کل نامه مانیاساس پ

مفهاد   هیه تحقهق کل  یبرنامه جهامع، بهرا   یها و راهبرد نامه مانیشاه است. با توجه به مواد پ نتاوی

 ههر  کهه  اسهت  شهاه  اهیشیانا هایی راهبرد جامع،  مل حقوق کودک، در برنامه یانجه نامه مانیپ

 یبه اجهرا در مه   تیفعال نیو هر برنامه، در قالب ننابرنامه،  نیها، در قالب ننا راهبرد نای از کاام

حقهوق   ونیکنوانسه  یسهازمان  ضهو در مرجهع مله     14 هها،  تیفعال نیهر کاام از ا یکه متول ؛ناآی

 مهی  دار را  ههاه  ههایی  تیبودجه و مسهئول  فیهستنا، که در رابطه با کودکان، رد رانیکودک در ا

معنها   نیحقوق کودک، شرح اقاامات موجود است. به ادر برنامه  مل جامع  یاساس اما مسأله باشنا

 رانیه کودکهان در ا  یبهرا  یتیحمها  های برنامه یدستگاه که دارا 14 هیراهبرد، کل ازدهیکه در قالب 

 شیپه  ایه اقاامات انجام شاه، در حال انجهام و   هکلی دستگاه هر و انا قرار گرفته شیهستنا مورد پا

راهبهرد   11مهوارد در قالهب    هیه کل ش،یپا نای از بعاانا.  نمودهخود را ا الم  یاجرا برای شاه ینبی

مقهام آن   نیبهاالتر  وسهط مربوطه، ت های ها و اقاامات دستگاه تیفعال هیشاه و بعا از آن کل عیتجم

 ضو حقوق کودک در برنامه  های سازمان هیو تعها و اجراء قرار گرفته است. کل اییدستگاه، مورد تأ

را متعها هستنا کهه بهه    هایی تی،  فعال1404در افق  ران،ینوجوان در ا مل جامع حقوق کودک و 

حقهوق   ونیکنوانسه  یمله  رجهع م یابیه و ارز شیآنها توسط کارگروه پها  یرونا اجرا ای صورت دوره

وزارت آمهوزش و پهرورش، وزارت    ،یسهت ی. سازمان بهزرناگی یو نظارت قرار م یابیکودک، مورد ارز

...(،  و هها  یشههردار  ها، یفرماناار ها، یاستاناار هیزمان امور اتباع، کلکشور )ا م از ثبت احوال، سا

 قات،یو درمان، وزارت  لوم و تحق ااشتها، وزارت به سازمان زناان ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 اسهت یکودکان و نوجوانان، معاونت امور زنهان و خهانواده ر   یوزارت کار و تعاون، کانون پرورش فکر

مسهلح، سهازمان    یروهها ین یبانیوزارت دفهاع و پشهت   ه،یقهوه قضهای   ما،یزمان صاا و سسا ،جمهوری

گفت، با توجهه بهه    ایبا جهیهستنا. در نت ارا متعه تیفعال نیهر کاام ننا ،یزیو برنامه ر تیریما

کودکهان و تهالش    یبهتر بهرا  یزناگ جادیا یحقوق کودک، برا ونیکنوانس یمرجع مل یها  اساس

                                                           
1
 .www.ganjensan.ir :مراجعه شود« گنج انسان»با  نوان  رانیکودکان در ا یبه سامانه آمار 
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و  ،یروانه  ،ی هاطف  ،یذهنه  ،یرشا جسم یاساس یها نهیهنگ و متعادل آنان در زمدر راه رشا هما

مهورد   و مشهارکت  تیه بقها، حما  ا،رشه  یها ، نهار محور اساس نیبه ا یابیو دست ،یرشا اجتما 

مهورد   تیه فعال 836برنامهه و   223راهبهرد،   11توجه است؛ که در برنامهه  مهل جهامع و در قالهب     

 .  ردگی یقرار م یریگیپ

خصهو  مقهاالت( در   ه )به  یادیه که مطالعات مختلهف ز  دها یپژوهش نشان م نهیشیپ یتجوجس

که  مومهاً در مهوارد خها ، از جملهه حهق       هایی رابطه با حقوق کودکان انجام شاه است؛ پژوهش

و آمهوزش، منهع    لیحهق تحصه   ت،یه (، حهق تابع یی)مهاارک شناسها   تیه داشهتن هو  یکودکان بهرا 

( رانیه کودکهان در ا  حقوقی مسائل نتری ی... )به  نوان اصل ودکان وکودکان، منع کار ک یپورنوگراف

 ایه دارنها و   رانیه به حقهوق کودکهان در ا   شناسانه بیآس ینگاه شتریکه ب شکلی به انا، انجام شاه

حقوق کودکهان در   تیوضع یحقوق کودکان و ارتقا نهیدر زم یاصالح یارائه راهکارها یبرا یتالش

 ههای  در نظهام  یقه یبر حقهوق کهودک: مطالعهه تطب    یدرآما »کتا   ،ونهنم یبرا باشنا؛ یم ران،یا

 «رانیه حقهوق کودکهان در ا   شناسی بیآس »( و 1389 ،ی) ابا خراسان «المللی نیو ب یمل یحقوق

 آثار هستنا. نیاز جمله ا رانیحقوق کودک در ا ی( و مبان1390 ،ینالیو ز یقهفرخ ی)مان

کودکهان انجهام    نهه یدر زم یمطالعات مختلف زیو آموزش و پرورش ن تیو ترب میفه، تعلفلسحوزه  در

(« 1376) یدر کودکهان و ضهرورت بازگشهت بهه کهودک      یتفکر شهود »مثال، مقاله  برای انا. شاه

به  انهبزرگوار بازگشت مستلزم بزرگ،  واطف و ها از افکار بزرگ، قلب یکه برخوردار دارد یاظهار م

 پنهاارد  یمه  یافتنیدست نا ش،انای همه آنچه را که انسان آرمان توان یم رایاست؛ ز یکدوران کود

 ت،یه خالق ،یو آزادگه  یآزاد ،ی شهق و دوسهت   ،یخلهو  و پهاک   ،یخلق کهرد. جهاودانگ   یدر کودک

 یمه  تیواقع ،یتنها در بازگشت به کودک یصفات بلنا و آرمان نیهمه ا ،یافتگی ایو توح یکپارنگی

 نتهری  بر آن است کهه خهالق   ،یبارز تفکر شهود های یژگیبر آراء ورنر و و ایکور با تأک. اثر مذابنای

حالت خهود را دارد   نتری و منعطف نیتر آزاد ،یاست و ذهن و  واطف آدم یکودک یدوره  مر آدم

 دوران »کهه در   اگویه  یمه (« 1387) افتهه بازی یکهودک  »(. نگارنهاه کتها    7-26، 1376 ،یمی)کر

 زیه ن کیه اسهت کهه جههان نهه      ای به گونه عتیطب های اهیشخص به حوادث و پانگاه  ،«یکودک

. اگهر کهودک   شهود  یم یافتنی دست ،یافتننی دست زیو هر ن «ی اد ریغ » یبلکه رخااد «ی اد»

داشته باشا و آن را حفظ کنا، بهه  هار     شیبه همراه خو یرا تا زمان بزرگسال ینگاه نیبتوانا نن

و نگهاه خالصهانه و سهاده     یاسهت حهس درونه    یفقط کاف . »گردد یال ممب ش،یانا بایز یرشا  ای

 یبهه خهود مه    یگریآن رنگ د یرونیب های و جلوه تیگاه واقع آن م،یکن ینیآفر خود را باز یکودک

از نظهر   یآدمه  یزناگ های دوره نیتر از پربار یکی درون اساس، بازگشت به کودک نی. بر همرناگی
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بهه   (65 ،1387 ،یمه کری) .«اسهت  شهاه  شهناخته  شناسی ییبایز خالقانه و حس یروهاین شرفتیپ

 شیخهو  یو سهادگ  تیاز معصوم شونا می تر غبال و تر ا تقاد نگارناه مذکور  هر نه کودکان، بزرگ

کهودک بودنها و    یزمان یهمگ تکاران،یو جنا کتاتورهاید ،یزی. مبلغان جنگ و خونررناگی یفاصله م

بشر امروز، کودکان  » در آنها رنگ باخت. تیمیو صم یا، سادگکه بزرگ شان جیرمعصوم؛ اما به تا

 نشی قهل و منطهق و گهز    سهوی  به ،ایشان کودکانه یاهایو رو زانگی شگفت های رتیح یرا از واد

 یکهودک بها طه    شهود  یامر با هم مه   نی. همشود یو با م سقوط آنها م دها یبزرگساالنه سوق م

آورد و هر انهاازه کهه مغهز او     یرو« کونک بودن» یبه پس رو ن،شا نردبان بزرگ های پله کردن

 بنا به اظهار اثر مذکور، بزرگساالن، با خهود  .«شود-یقلبش کونک م زانیبه همان م شود یبزرگ م

. آنهها  شهونا  یقائل نم یتیاهم یکودک و دوران کودک یماارانه، برا خود یشیو مصلحت انا یخواه

 ایه دن نیه در مهورد ا  یزیانگ اوقات تأسف بر یاریو بسنادرست  یایو  قا خبرنا یب یکودک یایاز دن

 ییبایشهک  میاگهر بتهوان   که نی. حال اشونا یدوران م نای شان با م تباه کیکه هر  یایدارنا.  قا

و بلهو    یپختگه  اتردیه  یب م،یریو بپذ میو کودکان را به همان گونه که هستنا بشناس میداشته باش

 نیتفهاوت به   نیتهر  کرد. اثهر مهذکور، مههم    میمشاهاه خواهآنها  شار یبعا های را در دوره یکامل

در  یشهتر یب یریادگیه کودکان، قهارت   -1 کنا؛ یفهرست م ریکودکان و بزرگساالن را به صورت ز

 ههای  اهیه پا یو دسهتکار  طیکودک بهه کشهف محه    یو اشتها لیم -2با بزرگساالن دارنا.  سهیمقا

 تیه کودکان ظرف -4خالق و فعال هستنا.  ینپرسشگراکودکان  -3از بزرگساالن است.  شیاطرا  ب

آنهها را   یکنجکاو یژگیو ن،ینسبت به بزرگساالن دارنا و هم یشتریب زدگی شگفت و کردن تعجب

 (78 ،1387 ،یمی)کر .کنا یم تر ایشا

کهه ههر نهه زمهان      انا یقیبر آن است که کودکان،  ارفان حق «ی رفان و رجعت به کودک » مقاله

کودکهان  ارفهان    کهه  نیه . ارناگی یفاصله م یشانبا  رفان فطر گذرد، یم ایدن نیدر ا شانیماناگار

 انیه از اد یکه یکهه   تیحیمسه  ختهاری  با انا، تولا، مرتبط یاز همان ابتاا یو با جهان معنو انا یذات

 اهیبرگز یامبریتولا به مقام پ نیاز همان لحظات آغاز حیمس رایدارد؛ ز یاست مطابقت کامل ی رفان

 یذهنه  یفضهاها  یکه ینزد لیه بهه دل  ایشها  »کهه   کنها  یمقاله اضافه م نیمذکور در ادامه اشا. اثر 

را بها   هها  بچه یبرا مان ییگو است که قصه یاپیپ های ساه ها، یرانیکودکان و  ارفان است که ما ا

بهود؛   یکه ی: »انا یاسالم یرانیآرمان  رفان ا ادیکه توأمان بن مکنی یدو جمله متناقض با هم آغاز م

گونه که در جههان   همان مکنی ینشان م سرآغاز، انگار که به مخاطب خاطر نیا یبا ادا .«نبود یکی

 یاادهایه کهه رو  یکیالکتیه اسهت و در د  یارویه با تنهاقض رو  زنی گون قصه قتیدر  الم حق ت،یواقع

بها   ینه ینه محال که واجب است و هر اجتماع نن نیضیجمع نق نا،نمای یو درون آن را باز م رونیب

 چیاست کهه هه   نیکودکان و  ارفان ا های از شباهت یکیدر اثر مذکور،  .«است یکی الوجود واجب
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 زیه  ارفهان ن  شناسهنا،  نمهی  نفهع  و ضرر کودکان، که گونه . همانستناین «یاقتصاد وانیح » کاام

 زیه صهاحب همهه ن   گهویی  انا، آزاد ساخته رد،یپذ-. آنها نون خود را از هر نه رنگ تعلقانا نینن

 (60-61، 1386 ،ی)سرام .ناهست

تبیین ماهیت دوران کودکی از منظر رویکهرد اسهالمی:  مهل و اههاا  تربیهت اخالقهی        » پژوهش

فالسفه و متفکران  های اگاهید یبه بررس ارشا یکارشناس نامه انیبه  نوان پا« کودک بر اساس آن

در  (1393مهنش،   )آزاد .آنهها پرداختهه اسهت    تیه در رابطه با کودکان و نحوه آموزش و ترب یاسالم

از زمان باستان تها دوران   رانیمرتبط با کودکان در ا یو مطبو ات یمنابع ادب مجمو ه ات،یادب نهیمز

 .انها  منتشر شهاه  1383در سال  «رانیکودکان ا اتیادب خیتار »جلا کتا  با  نوان  10معاصر، در 

بها   طآثهار مهرتب   یمهم در معرف خامتی کتب،مجمو ه  نیهر ننا که ا (1383 ،ینییو قا محمای)

مهرتبط بها    یو مطبو ات یاز منابع ادب ای مجمو ه معرفی به صرفاً اما انا انجام داده رانیدر ا یکودک

خور توجه با کمک و در یتالش «رانیکودکان ا اتیادب خیتار » یجلا 10 دوره. انا کودکان پرداخته

 خیمرتبط با کودکهان در تهار   یمنابع ادب نریت  ماه یگردآور یاز همکاران برا یگروه بزرگ یهمراه

 سناگانینو بیترت نبای. انا شاه یکودکان ساماناه اتیادب یموضوع اصل رامونیهستنا که پ رانیا

را  یخیبا استفاده از همهه منهابع متعهاد و متنهوع تهار      یخیپژوهش تار کیمجمو ه قصا انجام  نیا

 محققهان  بهه  انها  زمانمنها ارائهه کهرده    ای وهشی به را خود پژوهش حاصل که آنجا از اما انا نااشته

 .آشهنا شهونا   ا احتیه  مورد منابع و ها کتا  ها، از رساله ینبوها حجم با انا اجازه داده ختاری  رصه

از جمله آثهار مطهرح    (1392 ،ی)گورک .دارد یکودک اتیدر ادب یسهم مهم «یدوران کودک »کتا  

 اتیه و هها  ادب  یمفههوم کهودک   »اشاره کرد؛  آتیبه موارد  توان یم یکودک اتیادب نهیدر زم گرید

کهودک همچهون   »و « کهودک همچهون هها    »با  نوان  ی ماه به کودک کردیکه از دو رو« کودک

و آرمهان او تحقهق انسهان و     دانها  یکه کودک را ها  م یکردی. روآورد یم انیسخن به م «لهیوس

و وحات کهودک بها    یکپارنگی زیکودک و ن و وحات وجود یکپارنگیاست، بر  یکمال او در کودک

 کودکی. است گرا بزرگسال یکردیرو له،یدوم، کودک همچون وس کردی. اما روکنا یم ایتأک یهست

به مهاد   ایاست که با افتهیرشا ن یانسان اگاهید نی. کودک در ادانا یراه بلکه آغاز راه م انیرا نه پا

رو، در  نیه اسهت. از ا  یبهه بزرگسهال   رمرحله گذ یدکو کو ایمایبزرگسال کامل، راه کمال بپ تیهاا

 ت،یه تمام ت،یه ( کودکهان، خالق می)درک مسهتق  یهمچون ها ، بر آگهاه  یکودک کردیکه رو یحال

 ،یخهود مانهاگ   در ،یدوم، بهر  هام آگهاه    کردیدارد؛ رو ایتأک یآنها به  شق و آزاد شیکمال و گرا

با تمسهک بهه آراء    سناهینو ت،ی. در نهاورزد یپست اصرار م زیکودکان به غرا شیکثرت، نقص و گرا

 یبه  ،یباون کودک یمطلق انگاشتن بزرگسال ایو  یباون بزرگسال یکه تصور کودک سانوی یم اا،یدر

 یگهر ید کنناه لیبخش و تکم معنا کیدارنا و هر  ازین یگریبه د کیدو مفهوم، هر  نیو ا معناست
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 زیه کهه حضهور کهودک ن    انک است، همچنهستنا. حضور بزرگسال به هر شکل، شرط شکفتن کود

 نینگارنهاه در آخهر   نیه  الوه بر ا( 151-168، 1384نژاد،  )خسرو .بزرگسال است افتنیشرط معنا 

اسهت   کینزد عتیآگاه به طب خود کودک نا دارد، یم انی، ب«انسان یشعر، زبان کودک » ش،یاثر خو

بهه   سان نینجات دها و با یلیت تحلو شناخ ی قالن یزناگ طرهیخود را از س که نیا یو شا ر برا

بازگشهت   ایه بازگشت به شعر،  نیا : »دارد یدوباره کودک شود. او اظهار م ایشود با کینزد عتیطب

نهه بها    عهت، یبها طب  یوسهتگ یکه کودک در پ ییاست به آن فضا یدر واقع بازگشت ،یبه جهان کودک

در خهود،   زیه همهه ن  انیه و د زیه خهود در همهه ن   انید ایخود و  لیبلکه با احساس و تخ شهیانا

 ن،یهمچنه  (12-25، 1379 انوش،یه )ک .«کنها  یرا آغاز م یخود و هست یو  اطف یشناخت احساس

 «یبازگشت به کودک » یاست تا نشان دها که جوهر شعر و شا ر اهیکوش «یشعر و کودک »کتا  

 مها، ین ،یحهافظ، مولهو   ،یاز شا ران همچون سهعا  ای اشعار پاره سهیاثر با مقا نیاست. نگارناه در ا

بازگشهت بهه دوران    یشها ران را بهرا   لیه کودکان بر آن است تا تما یها با نوشته یشاملو، و سپهر

 انیه خهود م  »شا ران با کهودک در   یآشکار سازد. بر اساس اثر مذکور، وجه مشترک اساس ،یکودک

ت کهه تجربهه   است که جهان را باان صهور  یلسوفیآنهاست. او معتقا است کودک همچون ف «ینیب

که جهان و هر نهه در آن   کنا یو تصور م دانا ی. خود را مرکز کائنات مکنا یاست، درک م دهکر

 ا،نه بی یطهور کهه او مه    را همهان  اءیاوست. کودک انتظار دارد که افراد بزرگسهال، اشه   یاست از برا

 (1388 پور، نی)ام .کنا یصاق م قاًیدق زیامر در مورد شا ران ن نیمشاهاه کننا. ا

 نهیشه یپ ی، به دنبال بررس1382 در سال «در با  قرائت اطفال »کتا   ،یخیحوزه مطالعات تار در

قبهل از فرمهان    ههای  سهال  یدر طه  رانیه مطبو هات ا  خیتوجه به مخاطبان کودک و نوجوان در تار

 یبها وجهود اشهارات    .دارد یاز مفههوم کهودک   یق( بوده است که درک نسبتاً خوب 1324) تیمشروط

و  حا چیآنها در گذر زمان، ه فیو تفاوت در معنا و تعر «یو نوجوان یو حاود کودک وممفه » درباره

بردارناه مطالهب   در« در با  قرائت اطفال ». کتا  کنا یدو اصطالح طرح نم نیا یرا برا یمرز سن

از  ای است که تنها توانسته است مجمو هه  هیمرتبط با کودکان و نوجوانان در مطبو ات دوره قاجار

 یمه  حیتهرج  یخیپژوهشهگر تهار   کیکه  هایی حاضر ارائه کنا. داده قیرا به تحق یخیتار های داده

 نیبهه دسهت آورد. همه    ایه جا قهات یکهه از تحق  به دست آورد تا آن یخیخود از مطبو ات تار دها

 زیه ، ن1387 در سهال  «کهودک و نوجهوان   ینه ید اتیادب خیتار » سناهینو گریموضوع درباره کتا  د

 یآشنا م یکودک خیمخاطب را با منابع مرتبط با مطالعات تار زیاز هر ن شیکه ب یتاباست. ک صادق

کودک در  گاهی: تحول و تجاد جارانیدر ا یکودک خیتار »پژوهش  (1391 ،یخوانسار ی)کاشف .کنا

له بهه  نهوان رسها   « سلطنت رضا شاه انیشاه تا پا نیالا از آغاز سلطنت ناصر یرانیو جامعه ا شهیانا

پرداختهه   رانیه کودکهان در ا  یزناگ یخیدرباره کودکان و تحوالت تار یخیتار ای مطالعه به یدکتر
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کار، پرورش و آموزش، سالمت و بهااشت، اوقات فراغهت   تیوضع تی( و در نها1393 ،یاست )حاتم

. اسهت  مهورد مطالعهه قهرار داده    ،یخیو شواها تار ها افتهیاول بر اساس  یرا در دوران قاجار و پهلو

 ههای  کتها   انیه ، کهه در م 1385 در سهال  «نقش کودکان و نوجوانان در انقال  مشروطه » تا ک

از اصهطالح نوجهوان،   « از با  قرائت اطفال »به ماننا کتا   زیدارد ن یشتریب یخینامبرده جنبه تار

 از داده یبخهش بزرگه   اهیه که سهبب گرد  یمشروطه استفاده کرده است. موضو  یخیدوره تار یبرا

الفنهون   ماننا دار  الی ماارس محصالن و آموزان دانش های تیدرباره فعال آذر، یایکتا  ناه های

امها در  صهر و زمانهه خهود      کننها  ینوجوان جلوه م ،ینه به نشم خوانناه امروز ... باشا که گر و

و مطالبهه گهری ههای     یا تراضه  ههای  حرکهت  و هها  انقال  ها، جنبش یبودنا که در تمام یجوانان

 یته یو خالق یخال   نوان کتا ، اثر مذکور، از نهوآور  بر نینقش را داشتنا. بنابرا نیشتریبحقوقی 

آذر،  یایه )ناه .و در کهار پهژوهش، ننهاان کارآمها نبهوده اسهت       بهره یآن است، ب یکه خود ما 

1385) 

د بهر اسهناد سهازمان اسهنا     هتکی با «(ش 1304-1320) ها و گسترش کودکستان ییاایپ ریس » اثر

آنهها، نظامنامهه و    انگهذاران بنی هها،  کودکسهتان  نینخسهت  بررسی به که است نوشته شاه رانیا یمل

فصهلنامه فرهنهگ مهردم،     نیهمچن (1379 روز،ی)ف .دوران پرداخته است نی... در ا مرتبط و نیقوان

آموزش و پرورش کودکهان در دوره   »منتشر شاه است به موضوع  1391که در تابستان  42 رهشما

 ،یدرس های کتا  ،ای خانه درباره آموزش مکتب یپرداخته است که در آن مقاالت گوناگون« اجارق

 یژانرهها  ر،یه اخ ههای  نهه در دههه   نا  شاه است؛ اگر ... کودکان و های  روسک ها، خانه مکتب

 پژوهشهگران  و شناسهان  جامعهه  توجه اما انا مورد توجه قرار گرفته رانیا شناسی جامعهمختلف در 

-یاجتمها   نهه یبها زم  ونها یکهه، پ  یهنوز در آغاز راه است. در حهال  یکودک شناسی به جامعه یانرای

الزم و  یامهر  ،یفرهنگه  -یاجتمها   یهسهت  کیه به  نوان  یتوجه به کودک و کودک ران،یا یفرهنگ

 است.  یضرور

از  «یدر زوال دوران کهودک  یریتصهو  های نقش رسانه »تا به حال، کتا   ،شناسی جامعه نهیزم در

دوران  شناسی جامعه». کورسارو؛ کتا  ی. اامیلیاز و  «یکودک شناسی جامعه »پستمن، کتا   لین

کتها    ؛یکله  نیجه  یمهر  راستیو و سناگانیاز نو یاز جمع «یکودک درباره پردازی هی: نظریکودک

مجمو هه   ن،همچنهی . انا وودها و همکاران، ترجمه شاه نیاز مارت «یدر مطالعات کودک یجستار»

کودکان در  یاجتما  تیمطالعه وضع »و  «رانیدر ا یبر مطالعات کودک یدرآما »با  نوان  یقاالتم

دارنها و نهه    رانیه در ا یبه کودکان و کهودک  شناسانه بیآس ینگاه شتربی که انا منتشر شاه «رانیا

کودکان هستنا  های بیمسائل و آس رامونیاز مقاالت مختلف پ ای منسجم بلکه مجمو ه یپژوهش
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 شیااپیه  » پهژوهش . انها  شهاه  نیمجهزا تهاو   ای سهناه یمتفاوت توسط نو یکردیکه هر کاام با رو

 رانیه مرتبط با کودکان در ا یاست که مطالعه ساختارها یاز جمله آثار زین «رانیدر ا ایمارسه جا

 عهه توسط جام یادیآثار ز ن،یآنها مارسه است را مورد توجه قرار داده است.  الوه بر ا نیتر همکه م

 مربوط به کودکان انجام شاه اجتما ی و مسائل ها بیدر رابطه با آس اجتما ی مادکاران و شناسان

 تجربهه  یبررسه ، یگهذار از کهودک   »با  نهوان   یدکتر آثار هماننا رساله نیا یجستجو جنتای که انا

 بیو آسه  را بر مطالعه مسائل ایتأک نیشتریب« 1397روزمره نوجوانان  یخطر در زناگ پر یرفتارها

و  مئانحرافات، جرا »و « کودکان هیخشونت  ل »و « کودکان کار » میمفاه تیکودکان با محور های

 .  دهنا یرا نشان م« کودکان یبزهکار

 ههای  نامهه  انیه هماننا پا یپژوهش یمربوط به انتشار مقاالت، کتب و کارها یطور که آمارها همان

در  ی لمه  ههای  هم ا ظهم مطالعهات و پهژوهش   س دهنا، ینشان م یپژوهش های و طرح یدانشگاه

فلسهفه )شهامل    ،یو روانشناسه  یپزشک لم حقوق،  های مربوط به حوزه ،یرابطه با کودکان و کودک

  نهیزم نیدر ا 1به شکل  ام است. اجتما ی  لوم ایو  خیتار یو حت ات،یت(، ادبیو ترب میفلسفه و تعل

و در مجمهوع، شهواها بهه     دهنا ید اختصا  مرا به خو یسهم کمتر شناختی جامعهمطالعات  زین

در  شهناختی  که  ماه مطالعهات جامعهه   دهنا ینشان م یپژوهش نهیشیپ یدست آماه از جستجو

 یمهادکار  اانیشناسانه )در م-بیآس های و حقوق کودک، مربوط به نگاه یکودک ن،رابطه با کودکا

 های و نمونه مورد مطالعه در پژوهش مطالعات، کودکان به  نوان جامعه نی( است. لذا در ااجتما ی

سههم   ن،یخا ، مهورد توجهه هسهتنا. بنهابرا     یبیآس ایمسأله  کی یبررس یدر راستا یفیو ک یکم

 مطالعهات  بهه  مناان و حقوق کودک، توسط  القه یکودکان، کودک شناختی مطالعات جامعه شتریب

 پهژوهش  نیه ه  ماه ها  اانجام شاه است ک شناسان بیآس ایو  اجتما ی مسائل شناختی جامعه

 یهها  ارائهه راهکهار   یآن در راسهتا  نیهی و تب ریم، تفسه یتفه ب،یمسأله و آس فیو توص شناسایی ها

کودکان است.  نهیدر جهت اصالحات در زم ،ییو  امالن قارت اجرا گذاران استیس یبرا یمااخالت

به  ،یکودک شناسی امعهدر رابطه با ج یو مطالعات یپژوهش ،ی لم های لذا  ماه کنشگران در حوزه

و  یبهه بخهش سهاختار    ی لمه  ههای  افتهه ی ارائهه  دنبال به قارت، خامت در شناسان  نوان جامعه

 رویه )پ ریه دههه اخ  کیه  در کهه  ننها  ههر . هسهتنا  گرانه اصالح ااماتانجام اق یبرا یگذار استیس

( رانیه ا حقوق کهودک در  ونیکنوانس یحقوق کودک و تالش مرجع مل ونیبه کنوانس رانیا وستنیپ

                                                           
1
گونهه   چیهستنا، باون ه یمختلف توجه به مطالعات کودک های گوناگون که  رصه های  لوم و حوزه انیب بیترت نیا 

از اهاا  پژوهش حاضهر   یکی ،یمختلف به کودک های توجه  لوم و حوزه تیاولوو  بیترت انیمطرح شانا. لذا ب یتیاولو

 به دست آماه ارائه خواهنا شا. جینتا تیدر نها و بود خواها توجه مورد ها داده یگردآور انیاست که در جر
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شهاه   شهتر یدر جامعهه ب  وقکودکان به  نوان کنشگران مؤثر و صهاحبان حقه   فیتعر باز یتالش برا

 فیه مستقل از دولت، به دنبهال بهاز تعر   مهین ای مستقلبه شکل  هایی انجمن لیدل نیاست و به هم

بهه   یبخش صاا یدر راستا نیبخش در جامعه هستنا، و همچن فعال و اثر یکودکان به مثابه  امالن

جامعهه و سهلطه    ی(، قهارت سهاختار  تیه )حاکم نیکه در برابر قارت متع کننا یکودکان تالش م

گرداننها و بهه    به جامعه باز شاگان، راناه هیشاگان و به حاش بزرگساالن، کودکان را به  نوان طرد

است،  برداشته هایی گام رانیجامعه ا یانیراستا حوزه م نیمستقل ببخشنا. در ا یتیکودکان موجود

در ننا سال  «ییمرکز آموزش و پژوهش رها »و « )ع( یامام  ل تیجمع » های مثال، انجمن یبرا

در رابطهه بها خشهونت     یپژوهشه  یکودکان از جمله کارها ائلدر رابطه با مس یاقاامات مختلف ریاخ

 شیهماو  یمربوط به ازدوا  کودکان، طرح پژوهش یمل نارسمیانا؛  کودکان انجام داده هی ل یجنس

ترجمه و نشر کتها  آمهوزش    ن،یو همچن 1)ع( یامام  ل تیتوسط جمع ،یجنس یکودک آزار یمل

اقاامات هستنا. ههر ننها کهه     نیاز جمله ا ،ییانجمن رها ینترنتیبه کودکان، توسط نشر ا یجنس

شروع شا، هماننا توجه به کودکان کهار،   اهدی بیاز توجه به کودکان آس زنی ها نقطه شروع انجمن

 ت،یه در نها نیبنهابرا ؛  ... ( وریدر ننا سال اخ یخصو  خشونت جنسه خشونت )ب یکودکان قربان

 بیآسه  یکهرد یبها رو  رانیا شناختی در  رصه جامعه یگفت نقطه توجه به کودک و کودک توان یم

 تهر  کالن های مربوط به کودکان( شروع شاه و سپس به نگاه های بی)مطالعه مسائل و آس شناسانه

کودکهان   همهه  کم، کم یدر حال گسترش است؛ حت ،ینسبت به کودکان و کودک تری جانبه همه و

 ،یاسیس ،ی)اجتما  ی رصه مطالعات کودک انبه  نو ها، بیو در معرض آس اگاندی بینه فقط آس

 .رنایگ ی...( مورد توجه قرار م و یخی، تاریحقوق ،یروانشناس

در  ی)حته  یدپارتمان آموزشه  ران،یا یرصه دانشگاهدر   ،یننا که در رابطه با کودکان و کودک هر

وجود ناارد اما گروه مسهتقل   یمشخص یپژوهش ای( شناسی در رشته جامعه یدرس یارائه واحا حا

 شناسهی  انجمهن جامعهه   » یکهودک  شناسهی  و کارگروه جامعهه  2«رانیدر ا یکودک شناسی جامعه»

خود را بر کودکهان   شناختی جامعهو  ی لم های تفعالی که انا، شاه لیتشک 1395در سال  «رانیا

 بها  رابطهه  در ها . هر ننا که  ماه مؤسسات و پژوهشکاهدها یبه شکل متمرکز انجام م یو کودک

                                                           
1
 .https://sosapoverty.org :1395 -1396)ع(،  یامام  ل تیجمع رخانهیبه گزارش دب 
2
گهروه مسهتقل    کیه به  نوان   یآزاد ارمک یشعبان و دکتر تق میتوسط دکتر مر رانیدر ا یکودک شناسی گروه جامعه 

 نیه اقهاام ا  نیاز صا  ضو فعال را جذ  نمهود. مهمتهر   شیشا که به سر ت ب لیتشک 1395 در سال در دانشگاه تهران

 شناسهی  جامعهه  رامهون یپ یدانشهگاه  شیپو یو تالش برا رانیدر ا یکودک شناسی جامعه های گفتارماه یگروه، برگزار

 است. یکودک
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امها مؤسسهات و    1کننها،  یو سالمت اطفال کار م ی، پزشکیحقوق های در حوزه ران،ای در کودکان،

و  یاجتمها   یپژوهشه  ههای  تفعالیه  بهه  که انا شکل گرفته ریدر دهه اخ یمختلف یقاتیمراکز تحق

کودکهان،   ههای  مرکز مطالعات و پژوهش »هماننا  پردازنا، می کودکان با رابطه در شناسانه جامعه

شهروع بهه کهار کهرد و      ی، به طهور رسهم  1385که در سال « )س( نوجوانان و جوانان دانشگاه الزهرا

در رابطهه بها کودکهان،     و فرهنگهی، اجتمها ی   اسهی یس ،، قضهایی یحقهوق  ههای  مطالعات و پژوهش

 .نها دار یبهه کودکهان و کهودک    شناسانه بیآس یکه  ماتاً نگاه دها ینوجوانان و جوانان را انجام م

شاه، هر ننها در   لی، تشک1386که در سال  ز،ین 2«کودک و نوجوان تیمؤسسه مطالعات و خالق»

ه جامعه  یو فرهنگ یتما اج های اما از  رصه ،کنا یکار م اجتما ی یو روانشناس یحوزه روانشناس

 آنها بر کودکان غافل نبوده است.  ریو تأث رانیا

)بها   ران،یه ا شهناختی  در  رصه جامعه کودکی و کودک مطالعات به مناان  القه انااز نشم امروزه،

 یسالمت و پزشهک  ،یاقتصاد ،یاسیس ،یحقوق ،یفرهنگ ،اجتما ی و مسائل ها بیتوجه به وجود آس

بهه   شهتر ی(، توجه بابنای یگسترش و  مق م زیافزون ن که به شکل روز رانیه ا... کودکان در جامع و

 جامعهه  یو پژوهشه  یآموزشه  ههای  حهوزه  بهه  منهاان  پژوهشگران و  القه ایحوزه است. لذا ام نیا

 در دپارتمان یکودک شناسی مرتبط با جامعه ای رشته جادیبر ا ران،یدر ا یکودکان و کودک شناسی

سال اسهت کهه در    نیننا یو پژوهش یمطالعات زشیاست؛ هر ننا که خ انریا شناسی جامعه یها

انجهام   یجا یاقاام یکودک شناسی آموزش هنوز نسبت به جامعه شروع شاه است اما  رصه رانیا

موضهوع مههم،    نیلذا، ا .محاود شاه است یدر سطح کارشناس ینااده و صرفاً به ارائه دو واحا درس

 مغفول ماناه است. همچنان ،یآموزش های یدر کرس

 

 

                                                           
1
 ایکودکان دانشهگاه شهه   یجراح قاتی؛ مرکز تحق1386 یبهشت ایهماننا مرکز تحقیقات پاتولوژی اطفال دانشگاه شه 

؛ مرکهز تحقیقهات سهالمت کودکهان در     1386 یبهشهت  ایا صا  کودکهان دانشهگاه شهه    قاتی؛ مرکز تحق1386 یبهشت

 تحت نظر وزارت بهااشت هستنا. یهمگ هبه بعا ک 1387...   زاهاان و زد،ی الن،یگ ز،یبرمختلف هماننا ت یشهرها
2
بها هها     یپژوهشه  یمؤسسهه خهامات   کیه به  نوان  1386کودک و نوجوان که در سال  تیمؤسسه مطالعات و خالق 

 یو روانشناسه  یاسه آنهها در حهوزه روانشن   تیه شها، کهه  مهاه فعال    لی، تشک15تا  3نوجوانان  و انکشف استعااد کودک

 یکهار مه   رانیه کودکهان در ا  یابیه  اسهتعااد  و تیخالق مطالعه نهیدر زم یمؤسسات مختلف نیاست.  الوه بر ا یاجتما 

 .یکودکان دانشگاه آزاد اسالم تیهماننا مؤسسه خالق کننا؛
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 یریگ جهینت

 یکهرد یکه با اتخهاذ رو  کنا یرا ملزم م شناسی هر پژوهشگر جامعه ،یو فرهنگ یاجتما  سمیپلورال

 تمرکهز  اش، جامعهه مهورد مطالعهه    یو فرهنگ یاجتما  های نهیخود، به زم های در پژوهش ،یبوم

است. هر ننا  شناختی امعهمطالعات ج در  رصه نینو های از موضوع یکی ی. کودک و کودکانمای

 یدارد اما کودک و کودک یطوالن ای نهیشیمورد پژوهش، پ پرداختن به کودکان، در قالب جامعه هک

 اریبسه  شناسهی  مجزا در  رصهه جامعهه   ای به  نوان شاخه یو حت شناسی به  نوان موضوع جامعه

در  ،یطالعهات کهودک  م ییبه  نهوان شهکل نهها    یکودک شناسی جامعه جادیا یبرا تالش است. نینو

خهود،   یو فرهنهگ بهوم   یاجتما  طیجوامع، بر اساس شرا نیجوامع، زودتر آغاز شاه است. ا یبرخ

بهه   یکهودک  شناسهی  و جامعهه  ی لوم به طور کل یبرخ یریگ شکل یرا برا ای ژهیو یو مباد یمبان

 شناسهی  معهه مربوط بهه جا  های که آغازگر بحم یجوامع ن،ی. بنابراکننا یم جادای تر، شکل خا 

مسهلط بهر    یهستنا کهه بهر اسهاس فضها     یخاص یو روش ینظر های کردیهستنا، مولا رو یکودک

 یبهوم  های کردیبا اتکا بر رو ز،یپژوهشگران ن برخی و. انا خودشان، آنها را شکل داده یمطالعات بوم

 مصر  ،یجوامع نینن پردازنا؛ یبه مطالعه جوامع خود م ،یو روش یجوامع مولا در حوزه نظر نیا

 یموضهوع، شهکل مه    کیه  رامونیکه توسط پژوهشگران آنها، پ یشناخت فضای معموالً و بوده کنناه

 .  ستیآنها ن یو فرهنگ یاجتما  های نهیبر زم یمبتن رد؛گی

آنهها و   یتوجهه بهه کودکهان، کهودک    این دههه   لیاست. در اوا «یدهه کودک » رانی، در ا1390 دهه

ایهن  . افهت ی شیموضوع کودک، افزا رامونیو رونا مطالعات پ هافتیحقوق کودک در جامعه گسترش 

 یله یبهوده و هسهت. امها تحل    رانیدر ا ینسبت به کودک و کودک یو فرهنگ ی، او  تحوالت فکردهه

مطالعهات کهودک،    کهه  رصهه   دهها  ینشهان مه   ،ییاجرا یاانیو اقاامات م یجامع از مطالعات  لم

 یذهنه  یمعنها  میکودکان، تفهه  های بیسائل و آسم ییشناسا و حقوق کودک، به دو حوزه یکودک

( محهاود شهاه   ییو مسئوالن اجرا رانیمعلمان و ما ن،یبزرگساالن مرتبط با کودکان )از جمله والا

کنشگران مرتبط با کودکان، با م شاه است که، توجهه   میتفه ایو مسائل  ها بیبر آس تمرکز .است

.  هام  هاسهت  بحهم  مفقهوده  همواره حلقهه  خ،یتار جامعه، جلب شود؛ لذا، یفعل تیو تمرکز به وضع

 ههای  اسیه مق ارهها، یمع م،یمفاه رشیمنجر به پذ ،یمباحم کودک رامونیپ ،یخیحافظه تارتوجه به 

 که باون شناخت نظام یمعن نیشاه است. به ا رانیآنها در جامعه ا و کاربرد کورکورانه گرید جوامع

موجود که  های هیبر نظر ایبا تأک یو گاه ران،یر جامعه امجزا از بست یو با درک ،یرانیا یبوم معنایی

در  رصهه   ایه تأک نیشهتر یهستنا، به مطالعهه کهودک پرداختهه شهاه اسهت. لهذا ب       یمعموالً واردات

 یو مسائل کودکان انجهام مه   ها بیآس رویپ ،یو مااخالت ییاجرا های برنامه و ها مطالعات، پژوهش
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متفکران  یدو رونا مجزا برا ها، بیمسائل و آس تیبا محور ران،یدر ا یکودک و کودک مطالعه. شونا

 ،«در معرض خطر سوژه »کودک به  نوان  -1 :کنا یم جادیحوزه ا نای به منا و پژوهشگران  القه

کودک  »، «خطرناک سوژه »کودک به  نوان  -2. «کودک به  نوان دردسر »و  «در بحران سوژه »

 «یبزرگسهال  »هر دو رونها، کهودک در برابهر     در. «دردسرساز کودک به  نوان »و  «ایبه  نوان تها

تجربهه و   توسط بزرگساالن خردمنا، با ابای که ناتوان و تجربه کم خرد، . کودک کمشود یم فیتعر

کودک هم اپژه و ههم سهوژه اسهت. کهودک      یحالت نی. در ننردیدانا، مورد مراقبت و کنترل قرار گ

 تیه ماه نیهی و تع فیاست که توسط آنها تعر نبزرگساال یبرا یا که مورد مراقبت است، اپژه یزمان

 ههای  بیجامعهه در برابهر آسه    سازی به کودکان، منجر به حساس انیرس بآسی از ترس لذا، شود،

کودکهان را   یموجود برا های یجامعه نسبت به ناهنجار تیحساس تیکه در نها گردد، یکودکان م

 ایه تول بهاز  یرا بهرا  نهه یزم کودکهان،  های بیبه آس نسبت ادیز تی. توجه و حساسدها یم شیافزا

 ههای  بیآسه  هها،  بیحساس جامعه، نسبت به آس یکه فضا ییگو کنا، یفراهم م ها بیآس شتریب

نسبت به جامعهه   یاغفال  موم ،یشاه و حت یکه منجر به هراس  موم کنا؛ یبرساخت م یایجا

اسهتعااد برتهر،    یدارا ایبهنجار و  تیوضع یکه کودکان دارا یمعن نیبه ا کنا؛ یم جادیکودکان را ا

جامعهه   یمههم بهرا   یاجتمها   ای و مسأله بیآس کیموضوع  نیکه هم شونا، یمورد اغفال واقع م

و قضهاوت بزرگسهاالن    یداور یکه کودک نسبت به بزرگساالن سوژه است، کودک مبنا یزماناست. 

رحم و مراقبت  مهوم، بهه  نهوان    حس ت ختنیانگ و بر یرپذی بیآس لی. کودک به دلردگی یقرار م

 نی. در ننه کنها  یمه  هیه در رابطهه بها خهود را توج    یزیه خواها بود که ههر ن  یاخالق کیرتور کی

سرپرسهتان( خهو  از بها،     ایه ) نیوالها  کیو تفک نییتع یبرا ییاو، مبنا تیکودک و وضع ،یتیوضع

خواهها   اقتلی یاز ب تهسیسرپرستان( شا ای) نوالای خورده، سرپرستان( موفق از شکست ای) نیوالا

مراقبت و کنتهرل اسهت.    نایآفر ینگونگ ن،یو همچن یو مادر یپار فیتعر یبود. لذا، کودک مبنا

و نهاد  نیاز حوزه والا یدر برابر کودکان است، که حت یاجتما  تیمسئول کنناه فیموضوع تعر نیا

 تیمسهئول  .شهود  یمه  یفکنه دولهت، فرا  یرسم یو ساختارها یمان یخانواده فراتر رفته و به نهادها

 لیکودکهان تبها   یبهرا  یو کنترل یجامعه مراقبت کیدر برابر کودکان، جامعه را به  یاجتما  ریفراگ

قهارت و   ایه تحا یرا بهرا  نهه یو ههم زم  شهود  یکودکان مه  تیکه هم منجر به بهبود وضع کنا یم

را  نبهر کودکها   موضهع سهلطه بزرگسهاالن، سهاختارها و دولهت      نی. اکنا یکودکان فراهم م تی امل

کهه   ی. به شکلگردد یکودکان و بزرگساالن م های یبرابر نا هیو توج سازی و منجر به پنهان هیتوج

 . شود یم لیتبا هیثانو عتیطب کیکودکان، به  یبرا یرپذی و سلطه یدست گاه موضوع فرو

 ،یربهان تمرکهز بهر کودکهان ق    زیه و حقوق کودک و ن یکودکان، کودک« و مسائل ها بیآس » کردیرو

  هیسها  ران،یه و حقهوق کهودک در ا   یمستعا خطر، بر مطالعات مربوط به کهودک، کهودک   ایو  یخاط
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 کهرد یتسلط رو انگریب ،گویی بر مسأله یو مبتن شناسی بیآسحقوقی و  کردیرو سلطه. است افکناه

 یدکه بهر مهوار   ییها کردیاست؛ رو رانیکودک در ا رامونیمطالعات پ یبر فضا ییکایآمر -یسیانگل

از کودکهان و پهژوهش    تیه رفاه و حما یبرا یگذار استیکودکان، س های بیهمچون، مسائل و آس

 و و معلمان، آموزش نیمرتبط با کودکان، همچون والا های کنشگران و گروه ایبا کودکان و  یتجرب

... متمرکهز   و اهیه د-بیو آسه  یکودکهان خهاط   یرپهذی  جامعه کودکان، باز یرپذی جامعه و پرورش

 ا.هستن
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The Status of Studies of Childhood in Iran with an Introduction to the 

Mastery of the Legal and Pathological Approach 

D.r Maryam Shaban
1 

 

Abstract 

The present study seeks to analyze the situation of child and childhood studies 

in Iran or the history of child studies in Iran. In this regard, trying to identify the 

first studies related to children and childhood is considered and then the choice 

of historical approach is inevitable. Such an action is a resistance action against 

the prevailing hegemonic views on the situation of child studies in the world 

and seeks to identify and present the identity and nature of child studies in Iran 

to the audience; It is as if he wants to bring marginalized and marginalized 

communities into the context of childhood studies and make their voices louder. 

It also indirectly defends the rights of children in Eastern societies; Because it 

considers the right of children in Eastern societies to have indigenous culture 

and social originality. Children who have the right to have original and credible 

research and study literature about them and former children in their 

community. The approach of the present research is qualitative - in time and 

research method is also documentary analysis. The results of the research 

indicate the existence of childhood studies in a general sense throughout the 

history of Iran. However, sociological studies of children and infants in Iran 

date back to the last decade and usually the existing studies in this field, due to 

researchers 'lack of attention to the internal contexts and historical memory of 

Iranian society and also researchers' focus on works translated from other 

societies. , Is strongly influenced by non-native works and approaches (centered 

on English and American works) that are usually pathological and ultimately 

legal. Therefore, the sociology of children and childhood in Iran needs more 

attention based on the context and internal historical memory as well as the 

legal approach. 

keywords: Childhood Studies, Child Sociology, Child Injuries, Child Rights. 
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